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- Serviciul Voluntar pentru Situații De Urgență - 

  - Urgent - 

INFORMARE  DE  INTERES  PUBLIC 

POPULAȚIE, SOCIETĂȚI ȘI AGENȚI ECONOMICI, UNITĂȚI TURISTICE 
de pe raza Municipiului Fălticeni 

  
 Având în vedere adresa cu nr. 374359/ 05.04.2020 și înregistrată cu nr. 7969/ 06.04.2020, 
transmisă de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava (CJCCI Suceava) 
privind HOTĂRÂREA COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ nr. 9 din 
05.04.2020 pentru stabilirea unor măsuri obligatorii de prevenție a răspândirii riscului 
epidemiologic generat de noul Coronavirus - COVID-19, document emis în temeiul legal: 

 O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,, aprobată 
cu modificările și completările ulterioare din legea nr. 15/2005; 

 H.G. nr. 557/2016 privind Managementul Tipurilor de Risc; 
 Ordinul Prefectului județului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 privind reorganizarea și funcționarea 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava; 
 Art. 6 din Ordonanța Militară nr. 6 din 30.03.2020 publicată în  M.Of. nr. 262/31.03.2020 privind 

instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, 
precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul 
Suceava, 

vă facem cunoscute, măsurile stabilite în Zona de Carantină (mun. Suceava și oraș Salcea cu loc. 
Văratic, Mereni, Plopeni, Prelipca; com. Adâncata cu satele Adâncata, Călugăreni și Fetești; com. 
Ipotești cu satele Ipotești Lisaura și Tișăuți; com. Bosanci cu satele Bosanci și Cumpărătura; com. 
Moara cu satele Bula, Frumoasa, Groapa, Vlădici, Liteni, Moara Carp, Moara Nica, Vornicenii Mari și 
Vornicenii Mici; com. Șcheia cu satele Șcheia, Florinta, Mihoveni, Sf. Ilie, Trei Movile; com. Pătrăuți cu 
satul Pătrăuți, com. Mitocu Dragomirnei cu satele Dragomirna, Lipoveni, Mitocași, Mitocu Dragomirnei 
 
MĂSURI STABILITE ÎN ZONA DE CARANTINĂ PENTRU INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE 

RESPECTIV OPERATORI ECONOMICI 
 

1. În interiorul zonei de carantină, instituită conform prevederilor Ordonanței Militare nr. 6 din 
30.03.2020, în mijloacele de transport și spațiile publice, purtarea mijloacelor de protecție la gură și la 
nas este obligatorie. Aceste mijloace de protecție constau în: măști de protecție, eșarfe, fulare, alte 
articole vestimentare etc. 
2. Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu permit cetățenilor/ persoanelor accesul în 
mijloacele de transport fără mijloace de protecție minimale. 
3.  La intrarea în instituțiile publice și sediile autoritățile publice locale respectiv a spațiilor 
comerciale și a altor locații cu flux de persoane. 

a). În instituțiile publice și autoritățile publice locale vor fi asigurate măsuri de protecție 
pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus, respectiv: 

- preș îmbibat cu soluție de dezinfectare - cloramină la intrarea pe căile de acces principale în 
clădire; 

- mijloace de dezinfecție prin punerea la dispoziția persoanelor din exterior care au acces în 
instituție a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a prosoapelor de hârtie; 

- a cantităților necesare de săpun antiseptic și dezinfectant, a materialelor de protecție - măști 
și mănuși în cantități suficiente pentru a asigura nevoile angajaților, respectiv a persoanelor 
care intră în instituție. 
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b). Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații în care există flux de 
persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu soluții/ substanțe dezinfectante la intrarea 
în aceste spații. 

c). Conducătorii instituțiilor, autorităților publice locale, administratorii și deținătorii spațiilor 
comerciale și ai altor locații răspund de implementarea acestor măsuri. 

4. Toate măsurile stabilite au caracter de obligativitate și vor fi aplicate în toate zonele și 
spațiile publice, de către întreaga categorie de persoane și personal, indiferent de simptomatologia 
acestora, începând cu data de 06.04.2020. 
 
MĂSURI PRIVIND CIRCULAȚIA PE CĂILE DE COMUNICAȚIE TERESTRĂ ÎN  MUN. SUCEAVA 

 
5. Circulația autovehiculelor și accesul pietonal 

a) începând cu data de 06.04.2020 se restricționează temporar circulația autovehiculelor în zona 
Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, după cum urmează: 

- traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Calea 
Obcinilor cu bd. 1 Mai și intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai, cu excepția cazurilor 
prevăzute la alin. (3). Ceilalți participanți vor efectua în mod obligatoriu viraj la stânga/ 
dreapta către Calea Obcinilor/ str. Universității/ str. Alexandru cel Bun. 

- traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. Scurtă cu 
bd. 1 Mai și intersecția str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 
(3). Intrarea/ Ieșirea riveranilor se va efectua obligatoriu prin str. Zorilor. 

- traficul rutier va fi restricționat pe str. Teilor cu obligativitatea efectuării virajului la 
stânga în intersecţia cu bd. 1 Mai. Riveranii vor efectua accesul prin punctul de control situat 
la intersecţia str. Universităţii cu bd. 1 Mai. 

b) Începând cu data de 06.04.2020 se restricţionează temporar accesul pietonilor în zona Spitalului 
Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, după cum urmează: 

- traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecţia str. Calea 
Obcinelor cu bd. 1 Mai şi intersecţia str. Universităţii cu bd. 1 Mai, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la pct. d). 

- traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecţia str. Scurtă 
cu bd. 1 Mai şi intersecţia str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepţia cazurilor  prevăzute la 
alin. (4). 

- traficul pietonal va fi interzis pe str. Teilor spre bd. 1 Mai, fiind permisă deplasarea doar 
spre str. Zorilor/ Aleea Saturn. 

c) Se exceptează de la prevederile pct. a) autovehiculele aparţinând instituţiilor publice, agenţilor 
economici şi riveranilor care au sediul/ domiciliul/ reşedinţă în această zonă. 

d) Se exceptează de la prevederile pct. b) angajaţii instituţiilor publice, angajaţi operatorilor 
economici şi riveranilor care au sediul/ domiciliul/ reşedinţă în această zonă, persoanele care se 
prezint cu urgenţe medicale la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Ioan cel Nou” Suceava şi aparţinătorii care aduc pachete pentru pacienţii internaţi în cadrul 
spitalului anterior menţionat, exclusiv în intervalul orar 11.00 – 13.00. 

e) În conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 195/2002, obligativitatea instituirii restricţiei 
rutiere temporare aparţine Primăriei municipiului Suceava în calitate de administrator al 
sectoarelor de drum public. 

f) Poliţia rutieră a municipiului Suceava va verifica semnalizarea rutieră temporară amplasată de 
către administratorul drumului public din momentul instituirii măsurilor dispuse prin hotărârea 
emisă. 

 
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - FĂLTICENI 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe - Cătălin COMAN 
 
 
Întocmit, 
Inspector Protecție Civilă 
Ref. princ. COȚOFREI Vasile 
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